
 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

Meus amores, 

Estou muito feliz com o esforço e a dedicação de vocês. Nunca esqueçam que podem 

contar comigo para qualquer ajuda que precisarem. Vamos em frente, alunos! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro online:  

9h30 às 10h20 

Sala do G4A – Prós Danielle, Renata LIV, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Renata LIV, João 



Área do Conhecimento: Linguagem/Natureza e sociedade  

ATIVIDADE: Explorando os museus 

 

OBJETIVO: Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Levantar 

hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. 

 Em uma conversa, retome com as crianças conteúdos estudados anteriormente 

acerca de museus, destacando os diversos tipos, funções e objetivos dessa 

instituição, entre outras possibilidades. Instigue-as a se expressar, a levantar 

hipóteses, a trocar ideias e a expor seus sentimentos, impressões, desejos e 

interesses a respeito do assunto, por exemplo, se estão gostando de estudar o tema, 

o que descobriram de novo, o que desejam conhecer, quais os seus interesses, etc. 

 Oriente as crianças a observar a imagem da ficha 160 de atividade e peça a elas que 

a descrevam. Conte-lhes que se trata da imagem de um dos ambientes do Museu do 

Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, e que ele tem o objetivo de discutir, estudar, 

pesquisar sobre o futuro da humanidade nos próximos 50 anos. Acesse o site do 

museu: https://museudoamanha.org.br/. Acesso em: 27 jan. 2019. Com as crianças, 

leia algumas informações, por exemplo, exposições permanentes, ambientes, trabalho 

que o museu realiza com a comunidade que vive no seu entorno, entre outras 

possibilidades. 

 Leia o parágrafo de apresentação do Museu do Amanhã na ficha de atividade, 

solicitando que as crianças acompanhem a sua leitura. Peça que localizem a palavra 

“museu” e a circulem ou pintem com lápis de cor. 

 Em seguida, escreva a palavra em um papel, solicitando a ajuda das crianças e 

relacionando as letras que a compõem com letras iniciais de palavras estáveis ou 

familiares conhecidas da turma. Depois, peça que a escrevam como souberem ou 

puderem no quadro da ficha. 

 Na ficha 161, observe a fotografia da exposição de Vik Muniz, realizada no Masp, em 

2009, com as crianças, questionando-as: “Que lugar é esse?” ; “Para que serve?” ; “O 

que há nesse espaço?” ; “O que vocês estão vendo?”; “Com que figuras geométricas as 

obras se parecem?” ; “Esse é um museu histórico, de ciências ou de a arte?” ; entre 

outras possibilidades. 

 Em seguida, peça a elas que localizem na imagem a parede que tem mais e a que tem 

menos obras de arte expostas. Depois, peça-lhes que contem quantas obras de arte 

estão expostas na parede branca e que registrem o numeral no quadro indicado. 

 

https://museudoamanha.org.br/


Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Roda literária 

OBJETIVO:Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão.  

 

  Realizar a contação da história "Como se fosse dinheiro" 

https://pt.slideshare.net/escolaodeteribaroli/como-fosse-dinheiro 

 

 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- Você acha certo dar balas de troco? 

- O que fez Catapimba? 

 

 No caderno de desenho, faça um desenho da história. 

English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar.  

Vamos assistir ao vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc), aprender a 

música e os elementos que vemos na Natureza ao nosso redor. Logo em seguida vamos 

fazer a atividade do livro página 72, ligue as imagens que se complementam. 

 

Momento LIV: 

Olá família, Como vocês estão? 

Já estamos finalizando o mês e partindo para o último mês do ano.  

Esta semana o LIV em casa abordará uma emoção tão avassaladora que é capaz dos atos mais 

belos e sublimes da humanidade: o amor. Isso mesmo. O amor é um sentimento que está 

presente na essência de todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. Como é 

bom sentir amor, amar e ser amado, não é mesmo?  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://pt.slideshare.net/escolaodeteribaroli/como-fosse-dinheiro
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc


https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas 

sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. É bom ter amigos? Por quê? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, faça 

também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma de amor.   

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU

